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نابرابري درآمدي بـين اقشـار ثروتمنـد و فقيـر در جوامـع
مجمـع   .به شدت افزايش يافته اسـت  آمريكا،مختلف به ويژه 

ايـن معضـل    ،جهاني اقتصاد در گزارش منتشر شده اخير خود
 2015سـال  دي را بزرگ ترين چالش اقتصادي جهان دراقتصا

معرفي كرده و نسبت به تشديد آن در آينـده هشـدار   ميالدي 
 .داده است

نابرابري اقتصـادي و فاصـله درآمـدي بـين قشـر فقيـر و       
ثروتمند در كشورهاي مختلف، در حال حاضر به عنـوان يـك   

 معضل بيكاري ربوده و بـه گوي سبقت را از  ،مسئله اقتصادي
هـاي پـيش روي اقتصـاد جهـاني تبـديل شـده        صدر چـالش 

در اين گزارش تأكيـد شـده اسـت كـه همـه معضـالت       .است
به گونه اي با مسـئله نـابرابري درآمـدي و فاصـله       اقتصادي

اقتصادي بين فقرا و ثروتمندان در كشورهاي جهان در ارتباط 
 .است

نفر از شخصيت هـاي   1767اين گزارش با نظر سنجي از 
هي، دولتي، فعال در بخش تجارت و شاغل در سازمان دانشگا

 .هاي بين المللي تنظيم شده است
درصد قابل توجهي از مـردم   در حالي كه سهم آمريكا،در 
هـاي پـس از بحـران اقتصـادي از رشـد اقتصـادي و        در سال

درآمد قشـر بسـيار   ، درصد بوده است 0,4حدود افزايش درآمد 
 .افزايش يافته است درصد 31ثروتمند آمريكا بيش از 

كـه رونـد اقتصـادجهان     ابتداي ليسـت،  چالشده درادامه 
رود، بـه صـورت خالصـه     سـوي آنهـا مـي   ، بـه  2015درسال 

   .ونمودار آورده شده است
  :تهيه، ترجمه وتلخيص

  
  

  هاي اطالعات استراتژي اداره سيستم
 1393ماه  دي

 ده چالش اقتصادي جهان
  )هـ. 93-94(م .2015درسال 

  تلخيص وترجمه گزارش مجمع جهاني اقتصاد

  رشد اهميت سالمت
 در اقتصاد 10

  افرايش نگراني 
 براي بحران آب 9

  شدت گرفتن
 ملي گرايي افراطي 8

  افزايش رويدادهاي
 خطرآفرينآب و هوايي  7

بــــاالرفتن آلــــودگي
 درجهان توسعه يافته 6

  سست شدن
 پايه هاي دموكراسي 5

  اوج گرفتن 
منازعات ژئواستراتژيك 4

  بحران فقدان
 رهبري در مديريت 3

  نگراني براي 
افزايش بيكاري طوالني 2

  عميق شدن
 فاصله درآمدي 1
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سال گذشته ايـن ريسـك جايگـاه دوم    . است  )2015(در باالي ليست امسال، يدرآمدو فاصله نابرابري  شدن عميق
% 1بيست وپـنج سـال گذشـته درآمـد ايـن      درطول . ليست را به خوداختصاص داده بود ولي امسال يك رتبه ارتقا يافته است

 كشـورهاي  در توجهي قابل سرعت با ثروت حاليكه در .بيست برابر متوسط درآمد مردم معمولي افزايش داشته است ،جمعيت
 تمـامي  در اقتصـادي  نابرابري كنند، مي نرم پنجه و دست ركود با پيشرفته اقتصادهاي و است افزايش حال در توسعه حال در

 44 تمامي در مردم اكثريت كه دهد مي نشان پيو تحقيقات مركز هاي يافته. است افزايش حال در آسيا در ويژه به جهان نقاط
  .دارد قرار آنها كشور راه سر بر كه است بزرگي مشكل نابرابري كه معتقدند بررسي تحت كشور
  

  
  1393دي  8، 1497روزنامه وطن امروز، شماره 
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  براي آسيا ي بهبودراهكارها
  
  توسعه وبهبود آموزش #1
  اصالح سياستهاي مالياتي #2
 وايجاد شغلتوزيع مجدد منابع #3

مـاه آينـده، بيشـتر تحـت تـاثير 18تـا 12كدام منـاطق، در
 افزايش فاصله درآمدي قرارخواهندگرفت؟

 بين جمعيت جهان توزيع شده است؟ )به چه نسبت(چگونه،ثروت
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، درست است كه اقتصاد كالن دنيا درحال رشد است اما تعداد مشـاغل، همگـام بـا ايـن     طوالني بيكاري افزايشنگراني براي 

ايـن  . كند و اين نگراني نيز با يك پله صعود نسبت به سال قبل درجايگاه دوم ليست قرارگرفته اسـت  رشد اقتصادي رشد نمي
مـديريت  "هـا را بـه دليـل     است و نارضايتي عمـومي از دولـت   وضعيت براي درصد عظيمي ازمردم نگران كننده و اضطرارآور

هاي مردم  شتر و تفاوت بين نگرانييبه دنبال دارد كه هردو موجب ايجاد فاصله ب "هاي مردمساالري تضعيف پايه"و  "نامناسب
 تغييـرات  بـه  جهاني مشكل اين از بخشي كه است معتقد اينباره در هاروارد دانشگاه استاد سامرز، لري. و مسئولين خواهد بود

  .است مشكل اين ايجاد در عامل بزرگترين تنهايي به اتوماسيون، كه اي گونه به دارد ارتباط تكنولوژي

  

  ايجاد نشدن فرصتهاي شغلي،مشكل 
 چقدر دركشورشما مهم است؟ 

 خيلي مهم  نسبتاً مهم  كـــم  اصالً مهم نيست
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  براي آسيا ي بهبودراهكارها
  
  ايجــــاد شغل #1
  كسب وكار توسعه مهارتهاي #2
 نوآوري ترويج و توسعه #3

 )م.2003-2008(بيني سير آن روند افزايش بيكاري و پيش

ــعيت   پـــيش ــرات وضـ بينـــي تغييـ
مـاه   12اقتصادي دركشـورتان، تـا   

 آينده چگونه است؟ 

بهبود
 زياد

بهبود
 كم

بدون
 تغيير

كمي 
 بدتر

خيلي
 بدتر
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موافـق   ،شوراي جهاني سواالتدرصدي از پاسخ دهندگان به  86دهنده  رقم تكان: مديريت ت دركمبود رهبري كارآمد و باكفاي
اصلي اين يكي از عوامل ، اين نكته اند كه در جهان امروز با بحران رهبري مواجه هستيم و فساد در اقتصادهاي در حال توسعه

كشـور در   34در  ،درصد از پاسخ دهندگان به نظرسـنجي 76 دهد كه پژوهش موسسه تحقيقات پيو نيز نشان مي. مساله است
دادن عامل مهمي بـراي  مشكل بزرگي در كشورهاي آنها هستند و رشوه  ،سياسي فاسدمديران اند كه  حال توسعه اعالم داشته

  .دحسوب مي شودر برخي از كشورها م ،در زندگيپيشرفت 
  
  

  
  

 ،دولت و كار و كسب هاي در حوزه اعتمادي شكاف چگونه
 است؟ كرده تغيير زمان طول در
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 چقدر جرأت تغيير دارند؟ ،رهبران بخشهاي مختلف

هاي  رهبران سازمان
 غيرانتفاعي و خيريه

 رهبران ديني

 مديران دولتي

كنند كـه در   ميدهندگان فكر  درصد پاسخ% 86
 مواجه هستيم بحران رهبري جهان امروز با

 مواجه هستيم؟ رهبريامروزه با بحران

 خيلي
 مخالفم

 مخالفم موافقم  خيلي
 موافقم
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 احتمال نگران ويژه طور به جهاني شوراي پژوهش به دهندگان پاسخ:  )محوري منطقهقوم يا(ژئواستراتژيك هاي  جنگ افزايش
 بررسي بنابر. است زياد نيز خاورميانه و اروپا در امنيت از نگراني اما هستند آسيا در آينده ماه 18 تا 12 طي در ژئوپوليتيك نزاع

 نزاع اين معتقدند و دارند آن همسايه كشورهاي و چين با اي منطقه مباحث از زيادي نگراني آسيا در عمومي افكار ،پيو موسسه
از . كنـد  مـي ثبات دولت ها و شهروندان خود را تهديـد   ،در سراسر جهانگونه  و اينشود منجر نظامي جنگ به است ممكن ها

  .]داعش[ ISISظهور  تا وعراق در اوكراين خارجيمداخله  ،خشونت در غزهافزايش 
مـاه آينـده    18هـاي جهـاني در طـول     نگرانـي  گسـترش ، بـه  2"تشديد ناسيوناليسم"و1"ژئو استراتژيك رقابت افزايش "

   .منجرخواهدشد
  
  

  

                                                            
1 Rising geo-strategic competition 
2 Intensifying nationalism 

 ؟گرفتخواهدبودنابرقدرتدرراآمريكاباالخره جايگاه  ،آيا چين

ــاي   ــه زودي جـ ــين بـ چـ
 آمريكا را خواهدگرفت

اكنـون جـاي    چين هـم 
 آمريكا را گرفته است

ــيچ  ــين ه ــاي   چ ــت ج وق
 آمريكارا نخواهدگرفت
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  بيشترمنطقه كدام ماه آينده، 18تا  12در 
 تحت تأثير منازعات ژئواستراتژيك قرارخواهدگرفت؟

 باشند؟ قدرت برتراقتصادي جهانتوانند  يك ازنظر منطقي مي كدام
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 خاورميانه كشورهاي بهرا  دموكراسي زمينه در نگراني بيشترينهاي جمعي،  رسانه حاليكه در :دموكراسي هاي پايهشدن  سست
 طور ميانگين به كه دهد مي نشان اروپا اتحاديه انتخابات از پيش و گذشته بهار در پيو تحقيقات ،دهند نسبت مي آفريقا شمال و

بـه   اروپـا  اتحاديـه  در آنهـا  نظـر  بـه  كـه  انـد  داشته اعالم ،بررسي تحت اروپايي كشور هفت در دهندگان درصد از پاسخ 71
 و فهمـد  نمـي  را خـود  شـهروندان  نيازهـاي  اروپا اتحاديه كه اند داشته بيان نيز درصد 65 و شود نمي داده اهميتيدموكراسي 

  .شناسد نمي
  

  
  

 فهمد؟را ميهانآشهرونديباوردارند كه اتحاديه اروپا نيازهاي كشورهاي عضو، چقدر
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 قرارخواهدگرفت؟ هاي دموكراسي شدن پايه سستتحت تأثير  ،ماه آينده 18تا  12در  ،كدام منطقه بيش از ديگران

ـ ارييغت هچ ،ناهج رد ناگدنهد يار عمجت  رد يت
 ؟تشاددهاوخ ينامزهزابنيا
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 نسبت بيشتري نگراني جهاني، شوراي پرسشنامه به آسيايي دهندگان پاسخ ديگر بار: درحال توسعهافزايش آلودگي درجهان 
 از مورد 9 كه بررسي مورد توسعه حال در كشور 34 ميان در اما. داشتند خود منطقه در هوا آلودگي از جهان نقاط ساير مردم به

  .دانستند خود كشور مشكل را هوا آلودگي درصد، 54 طور ميانگين بودند، به آسيايي آنها
  

  

 قرارخواهدگرفت؟ درحال توسعه كشورهايدر گرفتن آلودگياوجتحت تأثير ،ماه آينده، كدام منطقه بيش از سايرمناطق 18تا12در 
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 مختلف جهان مهم است؟، چقدر براي مناطق حال توسعهكشورهاي در اوج گرفتن آلودگي درمسئله 

آلودگي هواي شهرهاي مناطق 
مختلف جهـان، درطـول زمـان    

 چه تغييري خواهد داشت؟

ــزان  ــداكثر تمركـــــز ميـــ حـــ
ــط    ــده توس ــين ش ــودگي، تعي آل

  : سازمان بهداشت جهاني
20µg/m3
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 دارنـد  نيـز  زيـادي  شدت كه هوايي و آب مخرب رويدادهاي افزايش: تغييراقليم وافزايش رويدادهاي آب و هوايي خطرآفرين
 خاورميانه مردم و بيشترخطرآفرينند آفريقا و اروپا آسيا، التين، آمريكاي در ويژه به تهديدها اين. است اقليم تغيير اصلي نتيجه

  .دارند قرار كمتري خطر در حيث اين از آمريكا، و
  

  
  
  
  

افـزايش رويـدادهاي آب و هـوايينتايج تغيير جهـاني اقلـيم و   
 چيست؟ خطرآفرين

ده
وار

ت 
سار

ع خ
جم

)
ريكا

رآم
دال

ن 
ليو

بي
(

 

عي
طبي

ي 
اليا

ع ب
قو
د و

عدا
ت

 

  جمع خسارت وارده
 )بيليون دالرآمريكا(

تعداد وقـوع باليـاي   
 )عدد(طبيعي 
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با پيش آمدن رويدادهايي همچون رفراندوم استقالل اسكاتلند و برنامه ريزي براي راي گيري مشـابه   :گرايي مليگرفتن  شدت
افزايش ملي گرايي در اروپـا را نيـز از تهديـدهاي     ،در كاتالونياي اسپانيا، پاسخ دهندگان به پرسشنامه شوراي جهاني اقتصاد

  .پيش روي جهان ارزيابي كرده اند
  
  

  

ن تأثيرپـذيري را از شـدت گـرفتن    كدام منـاطق بيشـتري  
 ماه آينده خواهند داشت؟ 18تا12گرايي در  ملي
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 و آفريقـا  شمال خاورميانه، گرفت خواهند قرار آب بحران تاثير تحت همه از بيش كه جهان از مناطقي: بحران آبشدت يافتن 
 طوريكه به هستند نيز آب آلودگي نگران خاورميانه اهالي ،پيو تحقيقات اساس بر عالوه به. بود خواهد غربي و مركزي آسياي نيز
  .اند كرده قلمداد بزرگي بسيار مشكل را مساله اين ها لبناني درصد 80 و ها تونسي درصد 87

  
  

  
 
 

 ؟زندگي خواهند كرد  نگران هستند بحران آبچه تعداد از مردم درحالي كه به شدت درباره  2030درسال 
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 دارند؟ بحران آبكدام مناطق تأثرپذيري بيشتري از 

 آيد؟در كجاي جهان شديدتر به چشم مي ،آلودگي آبمشكل
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 در نيـز  سـالمت  از مراقبت هاي هزينه كنند، مي رشد توسعه، درحال كشورهاي همچنانكه :دراقتصاد اهميت روزافزون سالمت
 مشـكلي  مهمتـرين  سـالمتي،  از مراقبت هاي وهزينه فساد اقتصادي، مسائل از پس حقيقت، در. يابد مي افزايش كشورها اين

 مساله، اين كه اند داشته بيان بررسي، تحت كشور 34 اهالي از درصد 59. دارد قرار توسعه درحال كشورهاي فراروي كه است
  .آنهاست كشور در بزرگي مشكل

  
 

ــ ــرگ   لعلـ ــده مـ ــر عمـ در و ميـ
ــاي ــاطق  و مختلـــف گروههـ درمنـ

 مختلف جهان چيست؟

 هاي تنفسيبيماري

 ديـابت

 سرطان

 بيماري هاي قلبي


